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  058510865בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  08.12.19כון: תאריך עד
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  B,C,D דגם:

  קרקע קומה:

  111,112,140 :(זמני) דירה מס'

  9,10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

  ר הדירה.אוית  :4סעיף               
  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
  ).ב- (א סטיות קבילות  :7סעיף               
  כנן הבנייה.דריכל מתפרטי א  :8סעיף               
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

  
  ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

  
  .)1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ( אורית  :1סעיף                
  .)2.1-2.19חומרי הבניין והגמר (  :2סעיף                

  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה (   :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

  מת דלתות, חלונות ותריסים.רשי ,)3 (טבלה   :3.5סעיף           
  ).3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ( ,ברזים) מתקני תברואה (כלים, ,)4(טבלה    :3.6סעיף           
  .)3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ( ,)5(טבלה    :3.7סעיף           

  ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
  .)5.1-5.3ובטיחות בדירה, במחסן (יבוי אש סידורי כ  :5 סעיף

  .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
  ).6.1.1-6.1.6חניה (   :6.1סעיף     
  ).6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש (   :6.2סעיף     

  .מערכות משותפות  :7סעיף 
  ).7.1.1- .7.1.3מערכות גז (   :7.1סעיף     
  ).7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש (   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :7.3יף עס    
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .משותףרכוש   :9 סעיף

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1סעיף     
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  הבית.  הולהחלטות בדבר ניסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

  
  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א'
  .ואזהרותהערות כלליות   נספח ב'

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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    חדרים 4,  __/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארק:שם האתר

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ה", ותיקון התשע2008  –(תיקון התשס"ח 

  ים שונים)ים וזיכויוביין חבעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

  
  )"החברה"או  "המוכר/ת"(להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין    

                                                 ת.ז         לבין:      

  )"/ים"הקונהאו  "/ים"הרוכש(להלן            ת.ז                  

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

    יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחוב  באר שבע: ישוב  .1    

  .123 מגרש: ,(בחלק) 1חלקה  02863(בחלק) וגוש רשום  17חלקה  38465(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

  .605-0225284תכנית מפורטת מס' החלה במקום:  תכניתה  1.2     

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  70108.05.2: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  __,__ס' ה מדיר  .3  

 המשמש גם כחדר שינה), ממ"ד,  –חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן  חדר שינה הורים, , פינת אוכל,מטבח : כניסה, חדר דיורבדירה  .4

  .צרוחרוצפת רחבה מ ,ותירמרפסת שחדר רחצה הורים (מקלחת), , )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5    
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

  קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  (א)      

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,לה, לרבות בין  ה שמחוצהה לבין מירהדקיר המפריד בין  –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

  במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די         

  פני הקיר יכללו את החיפוי.ר עם חיפוי אבן יבקימור; בלא ג הקירי פנ –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

  סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי   )ב(         

   אופקיים;המשופעים וה המשטחיםחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

  –(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת  )ד(          

  תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).  –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףצמוד לדירהההמשותף  החלק ברכושל שיעורו ש  )ה(         

  

  :שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדיפירוט   .6  

  אין. :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  חניה:  6.2     

  מ"ר. ___ - כ: בשטח ____,: מס' מקורהחניה  -      

  : ___,ס'ורה מלא מקחניה  -      

  המוצמדת); החניה עם סימון מקום החניה יכנית שטח(יש לצרף ת        

 (ככל שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד); ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  .מ"ר ___ -כ יש,: )4( פות ואחר');צה/ות מרורחבבילים וש לרבות בשטחלדירה  מוצמדת חצר  6.6      

  . שטח)ו(מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ).פת הדירהממפלס רצ כהמונ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  חים:טישובי השהערות לח        

  המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  רה הגובלים קירות הדי לשהבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  .פסתרמב       

  הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת " מובהר כי        

  ע על שיש בה כדי להשפי להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הוא השטח הכלוא בין קירות המחס ,סןשל מחשטחו   .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביתף בתוספת שטח תיאורטי רץ של המון קירות החבי, הוא השטח הכלוא חו של מרתףטש  .3      

  כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד ייקפה; תותר סטהתומכים בת הח הקירושט, את כולל חצרשל  שטחה  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות      

   לם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ומעשה; ואבין השטח לו 6-ו 5ורט בסעיפים בין שטח כמפ 2%סטייה בשיעור של עד   (א)      

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד        

  לעיל. 6-, ו5בסעיפים  םהמפורטי שטח חצר), עטושטחים אחרים (למ המשטח הדיר 2%יעלו על        

   הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)ארונותקבועות שרברבות,  תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים(אביזרים קרי:       

      

  א.ד כהן בע"מ"):לכהאדרין "("להל היתרל שם עורך הבקשה  .8

  08-6490730:טלפון  
       
  , באר שבע31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " שם האחראי לתכנון השלד  .9

  08-6490730:טלפון  
      

  ר שבע, בא31ז"ר ש שד'  :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:וא"לד  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א     *  

  .תףשוהבניין או שטחים ברכוש המ חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  הישראלי ןהתק ישותהיו לפי דרי רים והמלאכותהמוצ כל  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 ). הנמצאים במגרש אחד והכוללים קומת מרתף  A,A1בניינים דומים ( 2בנין מגורים רב משפחתי "גבוה" אחד מתוך  1.1

   רב אגפי. דמשותף אחרשמו כבית י ת החברה. הבנייניםים לפי החלטהבניינים יבנו במקביל או בשלב. משותפת

     
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1A :28בניין  ,דירות למגורים A: 29 ןבניי     1.2              
  

  ם שנועדו למגורים,חדרי מערכת חדר או -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)  

  רך אחר.ואו לכל צ לעסק,      
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  פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'   1.3  

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

אות, ובמעברים, ת, ממיסעו ת,חניו כללי:

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 ניין. וישרתו הב

 יםסופי של המתקנמם המיקו

נות יקבע שובקומות הוהמערכות 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, ובי)(לכניסה  תרים, מבואמעב

מתקנים ומערכות טכניות , רגותמדחדר 

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 הרשויות.דרישת המתכננים ו

-- - 

  נהיומגורים עלקומת 
 2 9-10 ז)(פנטהאו

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

לפי / פרטיות), ומערכות טכניות (משותפות

 והרשויות.ם דרישת המתכנני

 --- 

  ל קומות הכסך 
 ---  ---  ---  11 למגורים

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :A1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה מהכניסות היא הכניסה הקובעת  יזואש לציין לבניין, י חתא כניסהמ יותרשיש במקרה   )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או נות מיקומם,לש ואףם המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. רונות ו/או גומחות בהם מערכות אלואו אחדרים ו/הקצאת ת בולר למבנים סמוכים, םג באמצעותם   

  מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )יםשירא( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןדרגות המ ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  12:  עליתמספר התחנות לכל מ; 2: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .לבדבאחת ב, יש :(*)שבתד מנגנון פיקו  .6,6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  ו/או  דיירי הבניין נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   (*)                      

  .1969-ן תשכ"טז' בחוק  המקרקעי 59בהתאם לסעיף  הולחב' הני          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 עקרק ןלבנייה קומת הכניס

,  חניות,  מיסעות, מגורים (דירות גן)

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), A,A1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חחצר משותפת בפיתו

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 ה)(בכל קומ

ות, חדר לימתית, מעקומבואה  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , ותמדרג

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

 )9ניסה מקומה דירות דופלקס (כ

  גג עליון
 ---  ---   י)(ראש

ערכות סולאריות, מתקנים ת, מר מדרגודח

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
 ---  ---  ---  11 למגורים

 (הראשי). ג העליוןנכלל הג לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :בכל בניין)( גמר ועבודות הבנייןמרי חו  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:          2.1

  ; השלד מהנדסלפי חישובי : עובי .םתועשים/טרומייין מאלמנטים מו/או בטון מזו בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 פי תקן ישראל מס'ל :מירתבידוד                  

    .ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה    

   .1045' מס אליישר ןתק לפי :תרמי ודביד; השלד י מהנדסלפי חישוב :עובי .: בטון מזויןחומר :ומתיתתקרה קרצפה ו          2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:     

   .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,חומר גגות הבניין:           2.4

   .1045' לפי תקן ישראלי מס :דוד תרמייב .לפי הנחיות היועץ וז ואיטום:י ניקשיפוע     

  בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .ועשת בשילוב רגילהמת וץ:קירות ח  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

  ישראלי.קנים המכון הת ירוק" של  קןם יהיו בעלי "תו תיוקירות פנ צבעי תקרות :בשיטה                 

  גימור קירות חוץ:  2.6

  ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; הבניה בהיתרתנאים לפי ה משולב עם חיפויים אחרים שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןי לשנות סוגיה רשאל יהדריכ: האאחרוי פיח  2.6.3  

  

  או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות  2.7

  . 1 חלק1004"י ת קוסטי הנדרש על פיר הבידוד האד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעושלה מהנדס נחיותה   

  .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)ה בין הפרדר קי  

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

רגות י לחדרי המד, הבידוד האקוסטלפי חישובי המהנדס י:עוב: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  ן.ות כל דיעל פי הוראע והמעלית יבוצ

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות),  2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  התקנים.  ם מכון" מטעירוק בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחמרחו: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

יין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות בנ גותמדר: טיםופודס ותרגמד  2.8.3  

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142לת"י בהתאם , חז יד)(לרבות מא לבו בנוי או משוכת א: מתמאחז יד/ מעקה  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

רצלן, או גרניט פוו קרמיקה וי קשיח, דוגמת אבן נסורה אגימור קירות פנים יהיו בחיפ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  שיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק")  עד לתקרה.פוי הקמעל החי פי הדלתות,קועד לגובה מש

  (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע  מלבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק"): טיח + צבע חומר: גימור תקרה  

  .צלןו גרניט פוראבן נסורה א: ריצוףח מעל תקרה זו). יט               

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).רונות למערכותאית . ואה קומת: כמו מבותירפרוזדורים לד
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי אבן נסורה או קרמיקה (רגיל או גרניט פורצלן), לפחות עד : חומר: ימור קירות פניםג

   ירוק"). בעל תו תקן("טיח וצבע אקרילי  הקשיח יבוצע

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: תקרה גימור

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-שטח אריח בודד לא יפחת מואריחים מסוג גרניט פורצלן  אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .יעת החלקהלמנ

, בחזית 816לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י  הכניסה ליד דלת קומת הקרקעב תיבות דואר ימוקמו

  הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.

  בלבד).י (צד חיצונע בתנור : פח צבוכותארונות למער: כמו מבואה קומתית. ירותפרוזדורים לד

  קורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').  מחסנים:רים לזדופרו

  פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד). ארונות למערכות:

  ם. התקני  כון מ טעםתו תקן ירוק" מ, בעל " טטיסינבמלבין צבוע בטון : קירות חניהור גימ :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע חומר: תקרהור גימ  

  ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה  

  .6.1.3ח סעיף : ראה עבודות פיתולא מקורה ה חיצוניתגימור חני  

   :ש משותףמוחדרים לשי  2.12

  .)(ככל שיהיוטכניים חדר/ים   

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. : טיח + צבע גימור קירות  

   ולב,.משו/או  רת משנהו תקו/א יסינטט במלביןו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיב צבועטבעי בטון  :גימור תקרה. )מים וכו'  

  או משולב.או פורצלן מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו : בטון ר רצפהמוגי  
  

   :הערות

  צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

    .החלקהלמניעת  2279שראלי היתאם לדרישות התקן ה בהגד החלקיהיה נ (בדירות ובשטחים המשותפים) יןבניבריצוף . 2
  

  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

ר הבניה), למילוט מחדר ות והיתרשויות הדרישלפי  גוגאלומיניום מזאו  תת (מתכתכני עפ"י .: ישיןינוספת לבנ, יאהניסה/ יצדלת כ    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  .דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש       2.14

  .האדריכל תכנוןי לפמות, חומר וכ ,אורית :תףשוימוש מות חדרים לשדלתות וחלונ .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

  גות ולחצן מתוך הדירה  דר המדרקבועה בחאורת לילה לתומה, ומנגנון שבת ת אור בכל קבבניין המגורים יהיו לחצן הדלק               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   האדריכל.תכנון החיצוני בלבד)  בגוון לפי  פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר:  2.17

  או נת מונה נפרד לכל מחסן, פין התקאו לחילו ונה נפרד,למם מל של כל המחסנינות החשר הזחיבו :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  של הבניין/ים לפי  כוש המשותףהזנה ממערכת החשמל של הר : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםמו בבניין אך ימוקהבניין, אשר ישרתו ת מערכות משותפוכנו (ית ברהת החהחלט   

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  ה*:גובה הדיר  3.1  

  .)ן והבניהכנוות התבתקנ כאמור( מ' 2.50-לא פחות מ: תית התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תח     

  מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור    

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי (באם נרכש)    

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה חניה מקורה (באם נרכשה)    
  

  מינימליה בשטח הגובה הדיר רהקרות משנה. בכל מקמקומיות ות חת קורות, מערכות, בליטות, הנמכותט תלמעהערה: *  

  הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.   

  

  המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  ).טבלה זושלאחר  /הבהרות, ראה פרוט יתר בהערות(    

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(ותקרותגמר קירות

 )4(אריחי חיפוי ומידות
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ)

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 רות בהמשך.וט בהעראה פר  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון כניסה

 .ת בהמשךרווט בהעראה פר  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןלוקי בטבטון, ב  חדר דיור

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בגובה  חיפוי לכל אורך משטח העבודה   אין )3(ראה  )2( ראה

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
  (באם קיים). למעט אזור חלון

  ראה פרוט בהערות בהמשך.
  ---  )4(ראה חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3( ראה )2( ראה)1( וןבטבטון, בלוקי   אוכלפינת 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון פרוזדור

 .ערות בהמשךראה פרוט בה אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( י בטוןבטון, בלוק
הדלת משקוף בה לגוקירות חיפוי  ןאי )3(ראה  )2( ראה

ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  לפחות.
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

 בהמשך. ראה פרוט בהערות  
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

 .בהמשך ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה

 "דממ
  בטון מזוין 

 אות הג"הוראי לפ
 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(אה ר ארט הג"לפי מפ

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה

לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 
  תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים."
 ---  )4( ראה קרמיקהי חיפו בהמשך. ת ט בהערופרו ראה 

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון שירותמרפסת 
 .בהמשך

  .2.6אה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ר אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון רחבה מרוצפת
 שך.ראה גם פרוט בהערות בהמ

  3.4סעיף  ראה אין  ןאי  )2( הרא )1( טוןב בטון, בלוקי  כביסהמסתור 

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
צבע קירות גימור  .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   נדס.האדריכל/המה
  לבחירת הקונה
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  :להלטבוהבהרות הערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצה(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/ בטון/בלוקי :ירותר קחומ  )1(

ד . בידו1045 לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף

ייבנו בחדרי רחצה  מית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.(חלוקה פני ות הפניםורים). קירמגתרמי של בנייני 

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
מתועשת או ו בשיטה החוץ יבוצעת באם קירו ד העורף.והנחיות פק בממ"ד לפי .רישות התקנים הרלוונטייםדו : טיחגמר קירות  )2( 

  תועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.מ

  ישראלי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים ה : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. ן:גוו דומה. מראו חו פוליסידגמת ינטטי דוד סבסיצביעה  . : טיחמר תקרותג

  , R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף  )3(  

  שאחת  חותלפדוגמאות/גוונים  3 - ו ל ריצוףסדרות ש 4לבחירה מבין ה ח יוצגו לקונלכל מידת אריאריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.     

  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים  33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - ר ן בהיא בגוומהן הי    

  שתציג , א/גוון/מידההרוכש תעשה מאחת מדוגמ בחירת . רוצפתורחבה מ ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדרי רחצה אלו.     

   ה.חר על ידיבהספק, ש אוהחברה     

ודרישות התנגדות להחלקה,  2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות ,וף בחדרי רחצהריצ -    

פורצלן. לכל רניט שיש, גטרצו, , אריחים מסוג R-11מקלחת ת תא וברצפR-10 התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת  ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  ירהלבח קונהיח יוצגו לארמידת 

שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה, הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מ בחירתההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ידה.

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  חירהלבס"מ,  33/33 -ות כבמידא'. ג סו :ברחבה מרוצפת וףריצ -

רת הרוכש תעשה חיב המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ניטרלי.  - בהיר 

  שיח, אין צורך בשיפולים).פה בחיפוי קהחוץ מחו שבהם קיר ות(במקומ .חר על ידההספק, שיבו ממבחר שתציג החברה א
- כ במידותניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

   ידה.יבחר על או הספק, שה שתציג החבר/מידה, מדוגמא/גווןהרוכש תעשה מאחת  ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33

פוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע (חי    

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ דות דומות למפרט וכן במידות נוספותבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המי אקרילי).

יה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות לצנרת גלו .יר הדירהשינוי במח כל

  סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים  והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים

דוגמאות/גוונים שאחת  3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -כבמידות א', סוג  –ה מיקירות קרק חיפוי: מטבחי ביפוח   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בה גוב   ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  חיפוי קירות BIחידת ור אינו ביתנון תחתון.  כאשר הודה (מעל ארמשטח העב

  מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  1.50הקרמי ועד הרצפה (גובה 

 בודדהאריח ה. שטח לןקב/היזם רתחיאו טראצו לפי ב לןגרניט פורצ ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'.  (ככל שנרכש): ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  –בחירת הרוכש/דייר   

  גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.מוצרים שונים מספקים שונים,   

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ניום משולב מעקה אלומי ר הבניה)אחרת בהית בעא נקמרפסות (באם לב מעקות הצועי – מעקה

  "מעקים ומסעדים". 1142החזית ולפי הנחיות ת"י 

  .ס"מ 2 -עד כ םחללים סמוכיבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20קנות (עד בתהמותר גובה  ) עדגה(מדר /מונמךמוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  ה.החברלפי ו/או , ס"מ 60 - קמורות שאורכם פחות מפינות  באם יש ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -ותף/פרטי)בשטח המששיותקנו בעית (ככל ט אריחי אבן  

חים המשמשים במערכת גוון הלוחות או הארי, בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .ה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהים שברצפאו האריחין הלוחות ב שוני בגוון יהיהך הזמן, ולפיכ משתנה עם הרצפה 
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  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש/הברקה  

  ו/או  דהפל ו/או וןבט) עץ ו/או ית המכרסימון בתוכנלהתקין, ומבלי שהדבר יחייב בר החברה ככל ותבח( – , קורה/ותרגולהפ  

   משולב,  

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  (גרונג).ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות   

   לפחות. מ"מ 3של  ין אריחים (פוגות)ח במרוו ביצוע רשנד, קרמיקהו באבן טבעיתוף לריצנים שות התקלפי דרי – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  או במסמך אחר  (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה

  .שצורף להסכם הרכישה) 

  ת:ארונו  3.3
 ,, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיורול דלתותרון יכלאה ח תחתון:טבארון מ   3.3.1  

  (כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.  הכנה לכיריים מובנות

  . MDFארון עץ מעובד (סנדוויץ') או ר חלקי הדיקט. שאיהיה מעץ  וןנדוויץ'), וגב הארעץ מעובד (סגוף הארון והמדפים יהיו מ                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כסף עליון של משטח העבודה יהיה  ס"מ לפחות. גובה  60-כ, כולל חזית הדלתות, יהיה  עומק הארון    

  ן.    תית הארוות של תחמניעת רטיבל ובחיפוי עמיד למיםס"מ  10-ל כבתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה ש. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.  ) שיוצגור ניטרלין ואחד בהילבם לפחות (מהם אחד גווני

  ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* מידות)1(ו/או מלמין בגוון לבן.  קהייפורמ: מדפים                   

     ג'נספח ראה  כוי בעד ארון המטבח התחתון:לזי מחיר    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ול אורכלכו תחתון ארון מטבח עלמשטח עבודה מ

ים עם שולי), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  שטחבהיקף המל כיור. נה שטוחה שתקהמשטח יותאם להם. ות בכל היקפס"מ ביחס לחזית הארונ 2טה של בהבל

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  זה).  י בגין אי ביצוע. לא יינתן זיכוהנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   ק תחתון,בח חלון המטלפי ארמידות: 

 3גמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה וון  דוגמה מתוך ירת הקונבחל גוון:    

    ה ולא לוח בודד אחד).. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבק)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  אין.ן: טבח עליון מארו  3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), הרחצ בחדר): (צייןאחרים נות רוא  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  :מידות קוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.ניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: רן הארון.ן לפי יצו מלמי/או קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמיצוני: ציפוי ח     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  , ג'ב'פחים א', נס

31  מתוך 13 'עמ08.12.19תאריך: /  123 /מגרשB, D,Cמים / דגמשתכןמכר למפרט /באר שבע -1 ארקבוני הנגב בפ פרץ/פרץ בוני הנגב/ לאיכות הבניה מסד
 

              :הערות
  מחושבת תידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימ. המדאורך מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  ריים וכיו"בכידיח, תנור, ים למועדהמי חללים ).באורך הארון מייםעפ

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
מטבח ב ארונות הבגן כי יתכן ובקיר שלקחת בחשבו ע עצמי, על הקונהארונות המטבח וביצו במקרה של זיכוי עבור  )2(

  ה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פתח/י גיש מיםקיי
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

ת ומובמק פים,דלתות ומד ותלרב ,בשלמותו טבחמה ארון תק אלספ המוכר על ,להתקינם שלא הקונה טליהח  -

התקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת שיועדו ל

  שהחברה תנחה את הרוכש. באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועדהכיור. 

  

  סה:כבילתליית  מיתקנים  3.4

  יית הכביסה.שירה למתקן תלה גישה יר ממנו תהיאשפתח בקיר חוץ 

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -מ של לא פחות כולל חבלי כביסה באורך ס"מ 120לי של באורך מינימאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

  מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( ערך בחצר תקן מתקן שווהאפשר שיוות הגן: ירלד  

   5ר. המתקן יכלול לפחות מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקי  

  וניתנים למתיחה. UVנת , עמידים לקריאיכותייםבלים יהיו החס"מ.  160מאלי של יבאורך מינ חבלי כביסה  

  5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

טי ה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פרי: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרהערה

   .המחייב כתוב במפרטמהאך לא פחות  דוליםכביסה ג  

  

  

  

  

    (מידות בס"מ)  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3מס'  טבלה  3.5

ים : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברהערה  
  נוספות בהמשך.ם הערות ניה. ראה גהבש בתקנות התכנון ויפחת מהנדר החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא  

  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

(עץ  מרחו
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יחה סוג פת
/ "ככע/יר(צ

נגרר/כיס/אחר)

ות ומידת מכ
   הפתח

 ה/ רוחב)וב(ג

/ (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  נה,וטרי

 ע.כנגרר כ.

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
  שמליגלילה ח
 ידני כולל גיבוי

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .כנגרר כ.עאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

(עץ  מרחו
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יחה סוג פת
/ "ככע/יר(צ

נגרר/כיס/אחר)

ות ומידת מכ
   הפתח

 ה/ רוחב)וב(ג

/ (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 ררת/יםדף ורסיסים, הנגגד גז, הים, פלדה נתיכנף אחת או ש
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 הרגילציר   עץ 

1 

מזוגגמ' אלו
  נטוי
 פ)(קי

 --- 

 --- - --  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +)קיפ(
ק קבוע חל

 תחתון

 --- 

 ---  --- -- - 

 -- - 35/135- כ 80/205- כ

- -- 

 --- - -- 

 --- 

 -- -יר מכנאוורו

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 

  )צמדשהו

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  --- -- - 
  ---   -- -  80/205 - כ

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). צוין(הקיים בפועל רק באם 

חתית ת קנט פולימרי בתלמים ויכללו התקנ לתות תהיינה עמידותובפתיחה רגילה, הד 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  יות יועץ האלומיניוםהנחלפי  :רופילסוג פם, = אלומיניו' אלומ .מ.ס" 7גובה הדלת ב

: תריסים ,בתנועה אנכיתנף = כגיליוטינה תוך גומחה (כיס) בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברתצרן), נחיות הילפי ה (בעובים וח אלומיניפ עשויים םיהתריס בישל

  . יור)לילה החשמלית, בחדר ד(גיבוי ידני אחד, לג תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי

 ת הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ובלבד שהכמו להבטבדרים של אחד מח רובתיאפיע כולות להושני חדרים י, משותפים ללונותדלתות/ח .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 

ני לוחות המורכבים מש, ןקישות התלפי דר ותייחרגיל/בט )Double Glazingל (פוכ זיגוג שקוף עם מאלומיניום ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ ותחלונו .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

נות יותקנו על ידי ה ונעילה. החלווני פתיחבנות, מנגנמויות , ידגליםם, גלצירי ,EPDM זיגוג, אטמי גומיגלי קן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרת
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 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת ףלכנ כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,תהחלונו

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, בסניטריים ו ריםבחד רות,בחדר ש ונייצלקיר ח תדלת מזוגגו/או  חלון בהעדר .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

קבוע  ים בזיגוגמשולבתחים היתכן פ .לומיניוםיועץ הא ו/או האדריכלון, עפ"י תכנון סוג פרופיל, גו .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ךו קירות מסם, ו/אסומחש כמעקה/שמהמ

 האדריכל.  בחירתשקופה או עמומה ("חלב") עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), רחצהחדרי ב .ו

 .אשי כיבושות ודרי כלריאדה תכנוןי ות קבועות, לפרפפאו /ו אוורור מכני ו/או סבכה בדלת אוו/) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח (ביטחון) פלדה . דלתיסהדלת כנ .ח

"מ מ 1.25של בעובי  וונתמגולמפלדה בניה  משקוף .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 יל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.היו בחיפוי וינהמשקוף יכנף הדלת ו. לפחות

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות  לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט וי פלקסבורד ו/ת עם מילים על מסגרבקוחות מודיה משתי לה עשולת תהיכנף הד פנים: תותמכלולי דל .י

המתאים  שציפוי חיצוני מתועצבע או פורמייקה או גמר חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

אם לתקן ישראלי בהתהדלת יהיה  משקוף. תצדדים לפחו 3-פה במצולת (קנט) יקף כנף הדהב .דדיםת משני הצידיות מתכ , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

ונים לפחות גו 3ו לו מתוך ות שיוצגוון דוגמאגמ וכש מתוךלבחירת הר גוון:   ת., מזוגג בכנף הדלאור-ובובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צמנעול סי

 (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.

 ף,בנוס .סורג קבוע , אין לקבועל הדיירים בקומה)מש את כלאמור לש (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 מידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.תכנו שינויים בחילוץ י סמכות כפתחמורשויות הכרז ע"י הבפתח שיו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כ נית.חיצו /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 ם + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,חלון אלומיניו ות לכיס.יים, הנגררשתאחת או  פלדה כנף הדירה. חלוןס"מ מעל מפלס 

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה פק יודגש שבאם סו ).2010י ג"א מאות הקנ(ת יצרן.י מידות הת המערכת לפמקומית. מידו רעההפ

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל פרט המכר לבין ו/או במ כניות המכרתוהמצוין בתירה בין ל מקרה של סדגש כי בכספק יו למניעת העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  בהתקנתהצורך עקב , "נטו"מידות פתחים בטאות אינן מומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,ופילים היקפיים למיניהםפרמשקופים ון  מויות וכו מסגרות ס/אם וסמוייבנים : מלכגוןלימים שמ

  בתקנות התכנון והבניה.  רש כנדלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(לפי הענין)

  

  ים בדירהלים סניטרי תברואה וכמתקנ – 4ה מס' בלט  3.6  

  )ר טבלה זורות לאחעהגם (ראה     
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

--- --- --- --- 

 הרחצ כיור

 מידות
  מ)(בס"

 --- --- רוןמשולב בא 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  מ)(בס"

 --- ---מידות היצרןלפי  לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ללה למים קרים וס
מהקיר  כיור,מים ל/ח
  מהמשטחאו 

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח  פרח   דגם

 --- --- א' א' א'  סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין   ₪זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- אה נספח ג'ר --- ---   ₪יכוי ז

סוללה למקלחת 
  יםם קרים וחמלמי

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ---   ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- ביסה ולניקוזחיבור מים מכונת כ

 לשרוול תבדופן חיצוני4ח "פת
, מייבש כביסהמ  יםדפליטת א

 קולת סגירהכולל תריס הגנה ומש
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש



 

 

  , ג'ב'פחים א', נס

31  מתוך 17 'עמ08.12.19תאריך: /  123 /מגרשB, D,Cמים / דגמשתכןמכר למפרט /באר שבע -1 ארקבוני הנגב בפ פרץ/פרץ בוני הנגב/ לאיכות הבניה מסד
 

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 --- --- --- --- אין  (ברז ניל) נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1  נקודת גז לבישול (הכנה)

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים נקודת גז לחימום

  :חרותוא טבלהל תערוה

  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). צויןבפועל רק באם (הקיים 

יט/נירוסטה, גרנ י קוורץ/קוורץסיל מחרס/לבחירת הקונה, : ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה /ספק, שיבחר ע"י החברה.היצרן לפי ):ה שולחני (אינטגרליכיור רחצ ה שטוחהנבהתק

  החלטת החברה.

(מושב)  :כיסוי אסלההחברה. לפי החלטת  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  טר)לי 3/6מונובלוק/חרס, דו כמותי ( ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .טהבעל צירי נירוס דבכ פלסטי

מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  3.5בעובי  ומר אקריליתהיה מח אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5מפרופילי ברזל מגלוון או לחילופין מפח בעובי 

עם שיפועים לניקוז  2279 דרישות ת"יכל דין, בגמר העומד בי הנדרש בהוראות פיפחת מהמידות על ח משטח המקלחת לא שט מקלחת:

  המשטח.

ידות ברז העבודה או הכיור, ממשטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

ת"י בדת ועומשישנה ככל פחות תוצרת הארץ כשאחת ל סדרות 3 ךלבחירה מתו ס"מ. 20מ לפחות ולעומק ס" 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

  שיוצגו ע"י החברה/ קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. 1385

  , מידות כיורעל מישור משטח העבודה או ה הם ימוקמוו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3חירה מתוך לב ס"מ לפחות, 15ומק ס"מ לפחות ולע 15 -באורך כתהיינה: ברז 

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

יל' האמבטיה לת יציאה תחתית למוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכולתותקן ס :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

   ס"מ לפחות ומזלף. 60ל אנכי באורך קופי ומוביכוונן, מוט החלקה טלסשרשורי, מתלה מת רצינו

 60ל אנכי באורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביבציפוי כרום ניקל  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  "מ. מ 15ראש מקלחת בקוטר ס"מ ו 30ר באורך יהדייר, זרוע מהק ילופין ולפי בחירתס"מ לפחות ומזלף. לח

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. כשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבלן סדרות 3ת האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סוללו

רת ידית ם לחמים/קרים בעזידו כמותי(ויסות מבעל מנגנון קרמי  יו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסרכל הסוללת  למים חמים וקרים יה-

  סכמים.אחת)ויכללו ח

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת   )(ו  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל םקו דלוחין או שפכי) וחיבור ל2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים: מים קרים, מים חמהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

  בלבד ללא אביזרי קצה.נרת נחושת באם לא נאמר אחרת, צ :הכנה לנק' גז  )ט(  

  : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים קרים  )י(  

   למניעת תקן ישראלישעומדים ב קבועותלרכוש  כש, לבחור אובאם אינם ממבחר החברה, באחריות הרו -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -מ ולא פחות החלקה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. ולף מתוך שרוראש ברז הנשלנשלף =   )יב(  

    (מיקסר) = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  מערבל    

  שניהם. ואו לפיית ברז ו/אים, לראש מקלחת ו/= חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קר(אונטרפוץ)  דרך- רב    

  חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות ניקת אויר בהעדר חיבור לי דנסר=קונ) יג(

  ל הדירה נפלט אויר חם לחל בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין הנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון

  כונה.מבסמוך ל

  והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').ספקת המים חת בחשבון כי מערכת היש לק  )יד(

ני גלישת המים, וחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפשינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדל

  המים לקיבולת הניקוז ברצפה. נפלטת ממפלתאמה בין כמות המים הר הרחצה עקב אי הדול לגרור הצפה בחעל

  מים כגון ) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאיטו(  

   למניעת החלקה.הדבקת מדבקות המיועדות      

השתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאבכלל, יש לצאים בסמיכות לחלון וכיריים לבישול נמה)  ככל שמיקום טז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
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  אחר מכר זה  או במסמךכך בטבלה, במפרט  ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בה

  הרכישה). שצורף להסכם 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר טלציה נוספים בדירה, לכל צורךביזרי אינסא   3.6.1  

  ). דרישות כיבוי אש יוכמות, עפ" מיקום( תכן מתזי כיבוי,יהאינסטלציה.  כמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקום ו, בקירות או בסמוך לתקרה    

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב םארון למחלקי מי    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי ת יצרו בליטוכיסוי מבודד ואסטטי והתקנת ן ויחייבו כידרשו), יתככל ש(בוי, ביוב/מתזי כיהצורך במעבר צנרת מים/    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  ן יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.או שסומנו ומאילוצי תכנו    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבניי ברים לגובהנסטלציה בקולטנים העוהנחיות מהנדס האיוון כי לפי הת"י, יש לקחת בחשב ,וסףבנ    

  תחזוקה. גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

  

התקנת המערכת . פי הוראות כל דיןלתהיה תפת מאולצת מערכת סולארית משובאמצעות הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)לרבות  579התאם לדרישות תקן ישראלי רית תהיה בהסולא

  לל מפסק וב זמן (טיימר) הכר חשמלי והתקן קוצכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזלכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחובר למער

  הפעלה.לתכנן מראש את זמני הבמאפשר 

  ירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב לד 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  או לה בסמוךשירות או מרפסת בר אך נגיש כגון תבמקום מוס: הדוד מיקום ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

   מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"ת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  בלבד. בדירות הגן-יש. :"דלי"ז בר   3.6.4 

  פי החלטת החברה).ל(מיקום : יש דירההכנה למונה מים ל  3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, וקרים : מים חמיםחומר הצינורות  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: הגז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.לדירה הכנה למונה גז  3.6.8

  

   ה:הער  

צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית ל יכלוהדירה מחיר י החלטת החברה. ז בדירה, הינו לפגהנק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

ן מלאי ותשלומים יכוז מונים, פיקדו, מיסים, רמונה , ברזי ניתוק, פיקדוןהתאמות, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' חיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחבעצמו ל ונהצורך התקנת המונה והמנוספים הנדרשים ל  

   צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה. בבניין.  

  

 )בלה זוט(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  ספח ג'פון, ראה נ, בית תקע ונקודות טלכוי לנקודות מאורימחיר ז
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
תאורה ללובי  מפסק -

  .דר מדרגותקומתי/ח
  .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
עלת נקודת חשמל להפ

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  ליף)מח
1  -  -  -  

 3זדור באורך מעל בפרו
כולל מ' או בפרוזדור ה

ודות נק 2פניית "ר", 
  לפחות + מחליף.מאור 

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
מעל התקע יהיה 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ו תכנון המטבח יותקנל
 שקעי כח נפרדים
  קררלמדיח, לתנור, למ

שינה  חדר
   הורים

1  
פסק (כולל מ

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

וצב זמן + התקן ק
הכולל מפסק לדוד 

עפ"י  השמש במיקום
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  דרי שינהח

  /ד"ממ
  נהח. שי

מנורה לפי 
הנחיות 
  ףפיקוד העור

3  -  1  1  
פיקוד  תקנותלפי 

  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  ון. התכנ

  + אוורור מכני

  1  מרפסת שרות
  וגן מים)(מ

-  -  

2  
  גן מיםמו

  סה,י(מכונת כב
  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  משויך המחסן.
או לחילופין שהזנות 

מל של כל החש
יחוברו למונה המחסנים 
ף ונפרד תמשו

בלבד, או למחסנים 
כל מחסן, מונה נפרד ל

החלטת המוכר ועפ"י ל
  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 אחת. כולל נקודת הדלקה אהיל/ ארמטורה), -ה (ללא נורה וכיסויבית נורה על גבי קיר או תקר = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(
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 (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). מזרם חשמל רגיל. מלי הניזוןבודד לחיבור מתקן חש = "שקע" ר (רגיל)ובית תקע מא )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

בור החי שקע בנפרד). לבפנל אחד, נספר כני שקעים או יותר (ש הניזון מזרם חשמל רגיל עם כיסוי, שקע בודדמוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ת.ממ"ר לפחו 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 בסעיף א'.מאור המצוינות ה נקודות

 כוח".נקודה/ות "ושאינם בהכרח  נפרד),ד (כל נק' במעגל רבי מעגל חשמלי נפים" הנמצא/ים על ג"שקע/ = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –רת וניה, נקודת תקשופוכוללות נקודת טל(קומפלט) או לחוד נקודות ביחד  3= (מחשב) ן חוץ/תקשורתטלפוטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –ה דת טלוויזינקו

 .סוייכולל כ 1מודול  55וקופסא  כנה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת הה ט משיכהנקודת התקשורת תכלול צינור וחו

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (ודה/ות מלאנקפנים (אינטרקום)=  נקודת טלפון )ח(

  מ"מ.  2.5למפסק נפרד עם כבלים  , מחובר ישירות ללוחעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה ' תקשורת (הכנה לנק משיכה בלבד.("שרוול") וחוט  תאחרת הכוונה לצנרבאם לא צוין נה"= "הכ )י(

למניעת ספק רלי). "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספי יותקן (באחריות הדייר),מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 קע מוגן מים.ור חימום כוללת שנההכנה לת החברה. ום לא מסופקים ע"ייודגש כי אמצעי חימ

דליקים/מכבים את אותה/ם אור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מנקודה/ות מ =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 מהנדס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות  וג הנק'יתכנו שינויים במיקום וס )יב(

תחובר ישירות בח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה בארון המט ותקן נקודת תלת פאזיתתיבור תלת פאזי= חת מגורים הכוללת בדיר )יג(

 סק בלוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפ2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  פרט מכר זה  או במסמך אחרבטבלה, במ פועל רק באם צויין כךות לעיל יותקנו בריש התייחסות בהע וד ומתקנים לגביהם(מובהר כי צי

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  נון שבת לתאורת לילה מנגובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :קומתית אור במבואה ירה להדלקתצן מתוך הדלח יש. ור:לחצני הדלקת א ש.י גופי מאור:. ועהקב                             

  הכנת שרוולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).: טלפון חוץ  3.7.2  

  , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם :צליל .לחצן פעמון: סוג:  3.7.3  

  .לפי דרישות הת"י ,: סטנדרט: סוגשקעאביזרי הדלקה/  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-השארת מקום פנוי ל (כוללירתי ד לוח חשמל  3.7.5   

  ן.אישעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              קוצב זמן.כולל   : יש.חשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

  .מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)אמפר. ( 3×  25תלת פאזי: : ור דירתיגודל חיב  3.7.7  

  סה הראשית בקומתן לפתיחת דלת הכני, כולל לחצשמע דיבור (אינטרקום .5 לה: כמפורט בטבמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  ה הורים).בחדר שינ רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

לופין .  לחי)תספק שרות זה אשר ערוצית -הרב הלחברת הטלוויזית ם ע"י הקונה ישירוללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישול(     

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבניינת צלחת מרכזית אנט    

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

 ולרשת החשמלאים לחיבור תלת פאזי ירתית. המערכת תתדשל צריכת החשמל הכת לניטור ולבקרה מערבכל דירה תותקן   -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול
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  רכיב המודד זרם חשמלי, על יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת  

  .ת לשידור אלחוטייחידת תקשורזרם עבור לוח תלת פאזי)  (שלושה חיישני

  בצורה ברורה. ומציג אותם הנתונים בצורה מקומיתהמקבל ומעבד את  יצג דיגיטלי אלחוט

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה

  הכספית. ואת עלותם (בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5בטבלת פתחים סעיף ראה גם תריסים  .ם/יחשמלי לתריס/יםחיבור   -

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1  

   לכל וקצר יעיל אוויר ורפיז רהמאפש אחר או במיקום המסדרון או מבטיהאה חדר תקרת תחתיתל בצמוד למאייד נןמתוכ מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן המיקום בין הרצפה יבמילו ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

   מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום עדו למאייד                            

  .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

  .קיר המסדרון על מוסטטהתר םלמיקו עד המאייד יקוםממ קיר לפיקוד יקר שרוול התקנת                         3.

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום וסתרומ מוצנע מיקום      . 5          

  לול:ההכנה תכ ד. במקרה זהלמזגן עילי בממ" ה, תבוצע הכנהעורףבאישור פיקוד     .   6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

  בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.צנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל  -                    

  סתר ע"פ התכנון.במקום מוצנע ומו המיקום המעבה יהי -                    

  כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר. -                            

   חלקיה לכל זוגמי מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר וגמיז מהנדס קביעת פי שעל ככל) לעיל. 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל  4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,רכאמו אחת  מרכזית מיני מערכת מצעותבא

  .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות

   .איןבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית ב  4.3

    .: איןבגזהפועל תנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע תהכולל חימום לתנור נקודה עתבוצ. : איןבחשמל תנור חימום הפועל    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  

    
  י אש ובטיחות בדירה, במחסן:סידורי כיבו*  .5

  .: יש(באם נרכש) ןבמחס .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר :)מטית (ספרינקלריםרכת כיבוי אש אוטומע  5.1   

  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2   

  יש. מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד):  5.3  

  ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת     

  במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.קנו ו/או שיסומנו אך יות ,כנית המכרבתו גוציו לא בהכרח      

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

   ;אין: רט)(לפ חניות במקום אחר . ו/או בפיתוח תףרהמבקומת חניות ה כל                                

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים (פרטית/משותפת)  6.1.2     

  רשמי   (עם הצגת תג נכה כר לרוכש דירה נכהסביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/               

  וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםנכה, בין כלל דירי   טעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש מ                               

  : יש.מערכת תאורה ת האדריכל.לפי הנחיו, / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    
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  יש.: שגישה לחניה מהכבי  6.1.4    

  ימון בתכנית המכר.י ס: לפמיקום אחת לפחות.: פר חניות לדירהסמ  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת חבברו לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל הכניסהעד למבואת  שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין סהיהכנ      

  .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתלים: חומר גמרשבי  6.2.1    

  .ף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהירהריצו : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  ית אדריכל הפיתוח)וכנ(על פי ת .יש :צמחיה בתכנית  מצורפת). (על פי סימון.יש :חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  ני במים בהתאם פיתוח) גינון חסכויש. (על פי תכנית אדריכל  צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  ות.נחיות משרד החקלאהל

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר (חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/לדירדה חצר, צמו  6.2.5    

  "י הרוכש בעתיעשה ע מים משולי הבניין ) ת (להרחקת: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיוהערה      

  . תיסידור הגינה הפרט       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/הצמודה לדירצר ט מערכות משותפות, בחפירו  6.2.6    

  ).המכרושלא בהכרח יוצג בתוכנית  ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-מלא פחות ש, בשטח : יות גןה/דה לדירמשטח מרוצף בחצר הצמו  6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : שות של המגר/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,עם חברת הגזום , בתאקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות כזירסידור מ ספקת גז:הכנה לא    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  בבעלות חברת הגז.ם הינרת אספקת הגז נוצ ,/י הגז כאמורובהר בזאת כי צוברמ      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  עץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות יורשות  לפי דרישות :לחץ בחדרי מדרגות מערכת להפעלת  7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :םבמבואות/פרוזדוריעשן מערכת ליניקת   7.2.2    

  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מתזים (ספרינקלרים) –מערכת כיבוי אוטומטית   7.2.3    

  ת יועץ הבטיחות.ושות הכיבוי והנחי: לפי דרישות רלתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכו  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. רישותי דלפ :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יםיבוי בשטחים משותפ, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  ות הכבאות.מות לפי דרישות רשמיקום וכ פרטיים, או                
  

  ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשולפי דרישות : מת מרתףבקואוורור מאולץ   7.3  

  אין.: (להזנת הדירות) מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

  .אין מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:  7.5  

             הכניסה תדל ליד הקרקע ומתקב ימוקמו הדואר תתיבו מיקום: גוי. לדואר ש 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  
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  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

   דר/ים לשימוש כללח חלקים משותפים),ב(תאורה  , מערכותמאגר מיםשנאים,  ח., ת מיםיקה ומשאבומערכות סנ    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יבת בנילטובבניין ו הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  רשות המקומית.הלפי הנחיות : חצרל נפרד מונה מים; : ישלבית ראשימונה מים : יש; ם מרכזיחיבור לקו מי  8.1   

  יש. י:חיבור לביוב מרכז  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .רה לחב' הטלפוניםחיבור הדיכולל ניה (בקשה להיתר): לא תכנון והבבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

   ).3.7.10 הכנה בלבד (ראה גם סעיף .יןא ):אינטרנט/הטלוויזי(ין לרשת תקשורת יחיבור הבנ  8.5   

  על עבודות שביצועם בפובמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  אחריות החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם ב    

   ר בניה).היתם טמונים או אחר לפי (מכלי .יש: אשפה תמתקן/ים לאציר  8.7   

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )חלקית וחהפת ועמודים, כניסה(קומת  חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  החלטת בחברה. לפי: אינם צמודים לדירותמחסנים ש  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  ל בניין.בכ 2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     

  .ישי מיתקנים על הגג: החלק התפוס על יד פחות: לגג משותף  9.1.8     

  ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  ות, חדר משאבת סחרור, מערכות סולאריות, משאבו :) כגוןותפותשמ ו/או: יש מערכות טכניות (פרטיות מיתקנים על הגג  9.1.11    

  על פי כל דין.  מכתאחר שתדרוש רשות מוס וכל מיתקןגר מים אמ             

  .; יששטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     

  תף מסומנים כרכוש משוהאחרים במפרט זה,  כמפורט בפרקים: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  מכר.בתוכניות ה      

  

  ף:שותין להוציאם מהרכוש המשא )מיםיבאם קי( םחלק/י  9.2  

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    
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  על הגג. המשותפים)( רגות אל המיתקנים השוניםגישה מחדר מד  9.2.6    

  ל חדר מכונות.אישה מחדר מדרגות ג  9.2.7    

  .(משותפים) או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםות גישה מחדר מדרג  9.2.8    

  .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  ים מוגנים בדירות).יש מרחב -(אין .ממ"ק /מקלט  9.2.11    

  ף.תהחברה כרכוש משו ככל שיוגדרו ע"י: חלק אחר  9.2.12    
  

  תףבית משו  9.3  

  חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית  –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6 בהתאם לסעיף  (א)    

  התקנון המצוי  של להחיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו        

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על מפרט או לצרף לחוזהל בויים להלן, חייב לכלומן העניינים המנ ןהמתייחסת לעניי       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  ם בקשר אליו;ובשירותים המחויבישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף   )3(      

  ותף;המשטות בדבר ניהול הבית סדרי קבלת החל  )4(      

  (א) לחוק המכר דירות;3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף   )5(      

  מי שהתחייב ) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן (א  (ב)    

  ף. שותין יחולו על הבית  המוי לגבי אותו עניצהוראות התקנון המש       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל לשטח ) 5יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף   

   שיידרש על ידי כל רשות פי כ רישום הבית המשותף,פרט אחר הקשור ב לון ביחס זה או בכזאת בכפוף לכל תיק, יחידות הדיור בבניין   

בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה המוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי מוסמכת. 

  ).6במפרט זה פרק א' סעיף (כהגדרתם 

  

  ניהול הבית:קבלת החלטות בדבר סדרי   9.5

  .1969 -ק המקרקעין התשכ"טעל פי הקבוע בחו היהי  

  

  

  

  

  

  :עור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליושי  9.6

  יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.  

עות של אחזקת כיב ההוצאות הקבורלום חלקן היחסי בבתשיחויבו בפועל  תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש דירות שהחזקה בהן

לבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן משותף בהרכוש ה

  בעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.ביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצ
  

  שותף):שיוחזרו לרכוש המ או/כוש המשותף (וחלקים המוצאים מהרה  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםע מהאמור בעניין זה רומבלי לג       

   ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.       

  של החברה. ההמשותף לפי קביעתצמדו לדירות בבית תחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויומקומות החניה שב .א
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כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של תףים יוצאו מהרכוש המשוהמחסנ .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  לעיל). 9.2.9כאמור בסעיף  מרפסות וגגות (למעט החלק .ג

  א מהרכוש המשותף.מוצ  (באם קיים) םחדר השנאי .ד

 ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול על       ילבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנ רואשר אושרו ו/או יאוש כל זכויות הבניה .ה

  רו בעתיד. ן עיר שיאשיהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

בבעלות המוכרת ש החניות והמחסנים לתא ם לדירות, יוצמדויחניות ו/או המחסנתף לא יוצמדו כל הככל שבעת רישום הבית המשו .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  שותף.ספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית הממסמכים נו  נספח א'
  .תואזהרוות כלליות הער  נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'אח נספ

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  דירה.השל (חיצוניות) לליות מידות של כל חדר ומידות כהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מה לא קטידה נמצאת הדירה בקנה מתכנית הקומה ב  10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ  10.1.3     

  רכוש המשותף הכוללת סימון ה 1:100 -דה לא קטן מרתף בקנה מיומות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; ק  10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף יםושטח      

  .1:100 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ  10.1.5     

ותפת שמ חצרוללת סימון הכ 1:250קנה מידה בלת היתר בניה בגשה לרשות המקומית לקתכנית המגרש כפי שהו  10.1.6     

  ות.וגינות צמוד
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש הדירה יינתנו הוראות תחזוקהת בעת מסיר  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  וקת כל רכיבי הדירה על גימורם.פעולות שוטפות לתחז  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, ת בטיחות, כומערקנות בדירה לרבות השירות המות רכותעחזוקה מונעת של מתחזוקה כוללת ות  )(ב     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

  תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.  (ג)     

  ון ליצירת קשר.פספק ומספר טלצרן/ירה, לרבות שמות יתקנים בדאחריות של ציוד ומערכות המו מפרט טכני ותעודות  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונרוהמוכר ימסור ל  10.3   

  עניין:בהמכר דירות  פי חוק הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  ימורם.גרכיבי הבניין על וטפות לתחזוקת כל פעולות ש  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות עת של מערכות ונזוקה כוללת ותחזוקה מתח  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  אם נדרשות. ות שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקורתדירות ו  (ג)     

  צרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.י ים במבנה, לרבות שמותד ומערכות המותקנודות אחריות של צימפרט טכני ותעו  ד)(    

  מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון  (ה)     

  חות יקשורת, מערכות בטחשמל ותסניטרית,  ות בלבד של אינסטלציהלמערכות המשותפ )AS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  יתוח.בפאלקטרומכניות במבנה וומערכות       

  מינויה.למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם       

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3 יףרי הגימור כמפורט בסעשל המערכות וחומ הות והוראות תחזוקלקבל לידיו התוכני הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל         

  בבניין).        
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  יות ואזהרותהערות כלל –נספח ב'   

  דירהלת כלליות למבנה והערו  

  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה כר דירות),מ הבסיסי (כלשונו בצו טבטופס המפר .1

  .כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי .2

יה בכבלים ו/או צלחת תקן הכנה לטלוויזמם התקינה בבניין או אנטנה מרכזית אה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/החברה תהא פטור .3

 להוראות כל דין. פוףוין, בכלו

 חניה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  ןלות כגון אלה, שיש בהמערכות ו/או פעו תבנייה ו/או התקנ ה ו/או הריסה ו/אולהינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתיל עלולים

 במצב התקרה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה. 

או חלקה המוכר. החצר כולה ם שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם במיקוהקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז  .5

מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן ס" 30המילוי המינימלי  מרתף חניה. עומק לנמצאת מע

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה ורמתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמ

 .נון חרקיםלמניעת קי תקופתי יים וביצוע ריסוסבעלת שורשים חודרנ

ייתכן מעבר מערכות מים, בנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ה מערכת שלד .6

, כי הודע לקונה קדמת.ומ בדיקה), מחייב ריסה, פתיחה, וכו'לכן כל שינוי (הפות, קירות ומחיצות. חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצ ביוב,

אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין ו תועבר אנכית ו/א

רת ה, שוחות ביוב, מנביוב, צנרת ניקוז נרת מים, צנרת חשמל, צנרתצעוד כגון: המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ו

ורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, קשקווי חשמל, טלפון, ת מ.א. ואוורור,

ת לה ו/או סגירה אחרהטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קבקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים 

 ן הן עוברות./או גובה החלל בהווישנו את צורת 

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, ת, בריצוף וחיפוי עיבאבן טב .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

וצע קיטום פינות יברות ו/או שיפולים לא בחיפוי קי. אלייםרהנדרש בתקנים הישבמידות לא פחות מ בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) .8

 .(גרונגים)

 חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. .9

 הדירה לקונה.ה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה עבודות בדיר יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהע עלולה לפגולת החזקה, לאחר קב"י הקונה עת כלים סניטריים החלפ .11

 יגה ממידות אלו.. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחר3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

ור, המשרתים כלל הבניין. ורורות ומעברי צנרת ואותקרות מונמכות, ק יכול שיהיו ייריםרכשו ע"י הדשי ם),(ככל שקיימי במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  פרעהכביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור השל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית  מםמיקו  .13

 ן הקבוע במפרט.פחות מ

) A"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (ע מערכות מיזוג האוויר ם יסופקו ויותקנואב .14

dB60 ת תחת רגלי המתקן/ים.   לפי , וכן בולמי רעידובו היחידה ממוקמת במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5, במרחק של

 .ועץ האקוסטיקההנחיות י

גע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או נווחלט לבצע כל שינוי השחל עליו איסור מ ונה מצהיר שהוסברהק .15

צוף ו/או הבניה ו/או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הרי

ו/או פעולות כגון אלה,  ותירוך קירות הפרדה בין דשקועים בת וכד', הפלזמ T.Vמסכי  ם,רמקולי רבות התקנתהתקנת מערכות, ל

שיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. 

 ם אלו.ין פעולות ושינוייריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגלמוכר לא תהיה אח

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, , מחסור או נדןאי אחריות כלשהי לאובמוכר לא יהיה אחרהמוסכם כי  .16

ו ביצוע העבודה ריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/אכל האח ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ול על הקונה בלבד.והתוספות הנ"ל תח פריטים והאביזריםה,

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  להדגיש כי יש לאוורר המרחב ובחש .17

 .מוגןהשמהם עשוי המרחב מצא בקירות הבטון אגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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ין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר נימהדירות בכל קומה בב יתכן ובאחת .18

את בעת חירום יאפשר  כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב

 ץ.חלון/ דלת החילו להמעבר בדירה א

גינות, ו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: כנהודע לקונה, כי ית .19

 ויקט.יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפר חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן

נרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל צ עוברותהחניה, יתכן ו או המחסן אוירה, דה תת ובסמוך לתקרקירו ברצפה, .20

  ל המשתמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כ מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

רש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם מגביוב וכד') ימוקמו ב , בזק, טל"כ, גז,לרכות השונות (חשמניים ושוחות של מעפילרים (גומחות) עירו .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

ובניה לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון  אישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכרבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .הומשרד העבוד

 עה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.סימעברים ואפילו דרכי נבדים על שבילים, כברכבים נסיעה  .23

יה והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החנת, יתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויו .24

 הכלולה בממכר.

 .חניה תת קרקעייםי חמימני (גפ"מ), למרתפים המונעים בגז פבאסורה הכניסה לרכ .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני (גפ"מ),בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .26

אילוצי התכנון, בהתאם לסופיים,  ההליך רישום וחלוקסטיות ושינויים בתחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו גבולות המגרש, הפיתוח, וה .27

 הרשויות. ולדרישותע הביצו

למען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  .28

/או זכות ענה ו/או דרישה וטרוכש לא תהיה כל אם לשיקול דעתו ול. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתהושלם, לא תתאפשר בחירה

 ה בעקבות בחירת הקבלן.לפבחירה או הח

 'תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג ,[
 דין. הוראות הנספח, בכפוף לכל

 
  ,המפרט לעילן (להלן:"ההוראות") לביו/או המכרז  טיותנהקוג הדיןהוראות וראות החוזה ו/או במקרה של סתירה בין הכמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10ר למשתכן מהדורה ינוי והשיכון, מחיבמפרט המחייב של משרד הבורק הנדרשים אלו הינם אך  ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  ןלהלהמחירים הנקובים  .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  המועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכויים .3

  .ביום החתימה

  על פי כל דין.וויתור לזכותו זו האמור תתקבל כ מועדהדירה עד הת רוכש אי הודע .4

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחבדרישת הרשויות ,נם עומדים אילא יאושרו שינויים ש יעת ספק יודגש כינלמ .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

התקנת , אינו ספק החברהשספק מטבחים אחר  (הדייר) להתקשר עם,ובחירת הרוכש מטבח המתוכננים ונות הניצול זיכוי בגין אר .6

  כש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.רוהמטבח תתאפשר ל

, יחשבו כסיום מה התקנתםיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  המכר. רטמהאמור במפ כויתו לזיוכש על מימוש זכורמכר לענין הודעת לחוק ה 6ו בתיקון כמשמעות הפריט"התקנת "

  בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו. פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .8

על רה/ המוכרת הקונה חרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החבמימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומ .9

  כמים במפרט המכר.וסונה כאמור כשינויים מהשינויים שבצע הק נספח זה, יראו
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - מטבח, רחצה נושא: ארונות
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  העבוד

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

), מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחמשטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
, לפי לל כיור אינטגרלי). כוכלליארון רחצה (בחדר רחצה 

 רט המכר.פהתיאור שבמ
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  
  מחיר בגין זיכוי בלבד -א: קבועות שרברבות ואביזריםושנ
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט פי התיאור במפרט המכר.סוללת ברז לכיור רחצה,  ל 3.6

   126 פריט קומפלט ר.התיאור במפרט המכ רז לאמבטיה,  לפיסוללת ב 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  ר בגין זיכויים/חיוביםמחי - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 

 מכרה
  תיאור

 חומר/
  בודהע

  יח'
' חמחיר לי

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –/ תקרה ירנקודת מאור ק

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  , במפרט המכר.)5(טבלה  3.7הערות כלליות לאחר סעיף .ראה 1
  .לזיכויים לפני ביצוע מתייחסים /תקשורתלחשמ מחיר המחירון. 2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


